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Kocanın, eşiyle cinsel ilişkide
bulunmamak üzere yaptığı yemin,
kaziii boşanma sebeplerinden biri.

~

Sözlükte "yemin etmek" anlamına gelen ila kelimesi terim olarak kocanın yemin, adak veya bir şarta bağ l amak suretiyle eşiyle cinsel ilişkide bulunmayı ken disine yasaklamasını ifade eder. Kur'an-ı
Kerim'de terim anlamında bir defa geçen
Ila (ei-Bakara 2/226). Hz. Peygamber'in
eşierine ila yapmasına dair rivayet başta
olmak üzere bazı hadislerde de yer almaktadır (aş. bk.). islam'dan önce Cahiliye Arapları ilayı zıhar gibi bir boşama yöntemi olarak uyguluyorlardı. Ancak bu yöntem geniş bir zamana yayıldığı için daha
çok kadını baskı altına almak, ona zarar
vermek için kullanılıyordu. Koca herhangi bir sebeple eşine kızdığında bir iki yıl
veya daha uzun süreyle ona yaklaşmama
ya yemin ediyor, süre bitiminde gerektiğinde yeni yeminle süreyi uzatıyordu. Ilanın sonuna kadar evlilik akdi devam ettiğinden kadın yeni bir evlilik yapma imkanı bulamıyordu. İslamiyet, eşler arasında
anlaşmazlıkların cinsel
terk boyutuna varması
halinde bu davranışın özellikle kadını

meydana gelen
açıdan diğerini

mağdur

etmemesi için belirli bir sınır gebirlikte yaşayıp yaşama
yacaklarına karar verebilmeleri amacıyla
yeterli bir deneme süresi olan dört aylık
bir zaman içinde dönüş olmaması ayrılık
konusunda bir kararlılığa işaret ettiğin
den sürenin bitiminde evliliğe son verilerek eşin serbest bırakılması sağlanmış
tır. Bu bakımdan Ilanın çağdaş hukukta
boşanma sebebi sayılan terkle yakın bentirmiştir. Eşierin

zerliği vardır.

Ilanın meşruiyeti Kitap ve Sünnet'le

Ker!m'de. "Kadınlarına
yemin edenler dört ay
bekler ler. Eğer bu süre içinde yeminlerinden dönerlerse şüphesiz ki Allah her şeyi
çok bağışlayan ve çok merhamet eden dir. Eğer boşarnayı kastederlerse muhakkak Allah her şeyi çok iyi işiten. çok iyi bilendir'' buyurulur (e l-Bakara 2/226-227).
Hz. Aişe'den nakledilen. "Resülullah eş
lerine ila yaptı ve kendisine helali haram
kıldı. Arkasından da hararnı helal yaptı
ve yeminden dolayı kefaret verdi" (Buhar!, "NilwJ:ı", 91, 92, "Tala~", 21; Tirmizi,
"Tal~", 21; Nesa!, "Tala~", 32) şeklindeki
rivayet ve bu olayın ayrıntılarıyla ilgili hadisler ilanın meşruluğunun diğer delilleridir. Sade bir hayat yaşayan Hz. Peygamber eşlerinin bazı maddi taleplerinden
dolayı üzülmüş ve Ila yaparak onlardan
bir ay uzak kalmıştır. Daha sonra n azil
olan Ahzab süresinin 28-29. ayetleriyle
Resül-i Ekrem'in hanımları. müreffeh bir
hayat yaşamak üzere kendisinden ayrıl 
mak veyaAIIah ' ı, resulünü ve ahiret hayatının güzelliklerini tercih etmek hususunda serbest bırakılmış. bunun üzerine
onlar da isteklerinden vazgeçerek Hz.
Peygamber'le yaşamayı tercih etmişler
dir.

sabittir.

Kur'an-ı

yaklaşmamaya

Ila, kocanın eşine yaklaşmamak üzere
Allah'a veya O'nun örfen yemin için kullanılabilen sıfatiarına yemin etmesiyle gerçekleşir. Koca . cins! temastan uzak kalmayı kendisine ağır gelebilecek bir adağa
yahut boşama gibi bir şarta bağlamak
suretiyle de Ha yapabilir. "AIIah'a yemin
ederim ki dört ay (altı ay veya bundan
sonra, hayatta oldukça vb.) seninle cinsi
temasta bulunmayacağım"; "Seninle temasta bulunursam üzerime hac (yahut
bir ay oruç tutmak) farz olsun"; "Seninle
ilişkiye girersem evliliğimiz sona ermiş olsun" gibi sözlerle Ha meydana gelir. Bunlar. boşarnada olduğu gibi niyete bağlı olmaksızın sonuç doğuran açık ifadelerdir.
Tıa niyeti bulunması halinde kinayeli ifadelerle de ila yapılabilir. Eşiyle ilişkisini
kesmeyi kastederek söylediği, "Bundan

sonra seninle bir yastığa baş koymam"
gibi sözler bu nitelikteki ifadelerdir.
Hanefiler, Malikller, yeni görüşünde Şa
fii ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel.
ilanın yeminle birlikte adak ve şarta bağ
lı olarak da gerçekleşeceğini belirtirken
Hanbeli mezhebinde meşhur olan rivayete göre ila ancak Allah'a yemin etmek suretiyle yapılabilir; zira şarta bağlama ne
dilde ne de dini açıdan yemin anlamında
kullanılır. Hanefiler ve diğer fakihler ise
kişinin bir davranışı kendisi ri e zor gelecek
bir şarta bağlamasının, onu bu davranış
tan alıkoymadaki etkisi sebebiyle örf bakımından yemin sayıldığını söylemişler
dir. Kocanın yemin etmeksizin eşinden
uzak durması lla sayıimamakla birlikte
bazı hukukçulara göre kadın tarafından
boşanma talebiyle mahkeme nezdinde
şikayet konusu yapılabilir.
Ilanın Şartları. Ilanın hukuk! sonuç doğurması için ila sözü (siga). koca ile eşi ve
ila süresi bakımından bazı şartların varlığı
aranır. Ilanın rüknü, kocanın eşiyle bir süre temasta bulunmayacağına yemin etmesi olup bu da açık veya kinayeli ifadeler, yazı ve dilsizin anlaşılabilir işaretiyle
gerçekleşir. Sarih olsun kinaye olsun bütün ifadelerin şüpheye mahal bırakmaya
cak şekilde llaya delalet etmesi. Malik!,
Şafii ve Hanbeli fakihlerine göre rıza ve
ihtiyara dayanması şarttır. Çünkü ikrah
(zorlama) yoluyla yapılan diğer tasarruflar gibi Ila da geçersizdir. Ancak Hanefi
fakihleri rıza şartını aramamışlar. dolayı
sıyla ikrah sonucu vuku bulanilayı şakay
la. gayri ciddi bir şekilde yapan kimsenin
(hazi!) Ilasına kıyasla geçerli saymışlardır.
Hazilin ilasının geçerli olduğunda ise bütün mezhepler görüş birliği içindedir. Zira nikahta ve köle azadında olduğu gibi
bu konuda da fiilin sonucunun kastedilmesi şart olmayıp sözün şakası da ciddisi
gibidir. lıa ile ilgili sözün hataen söylenmesi halinde Hanefiler'e göre diyaneten
olmasa bile kazaen geçerli sayılır. Diğer üç
mezhebe göre ise her iki bakımdan da sonuç doğurmaz.
Tıa yapan kocanın ergin ve temyiz gücüne sahip olması gerekir. Küçük veya akıl
hastası olan kocanınilası geçerli değildir.
Sarhoşun boşamasını geçerli sayan Hanefiler'in çoğunluğu ile imam Malik, Şa
fii ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel
onun Ilasını da geçerli saymış. boşaması 
nı geçersiz gören Hanefıler'den Züfer b.
Hüzeyl ve diğer bir rivayete göre Ahmed
b. Hanbel ilasını da geçersiz kabul etmiş
tir. Nikah akdinin ya gerçekten sürmesi
veya kadının ric'i talak sebebiyle iddet
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beklemekte olması ve dolayısıyla hükmen
devam etmesi gerekir. Kadın üç talak veya bir bain tatakla boşama ile boşanmış
sa artık llaya yer kalmaz.
Eşinden ayrı

kalma süresi ya mutlak

olmalı
Şafii,

veya Hanefller'e göre en az dört ay,
Maliki ve Hanbeliler'e göre ise dört

aydan çok olarak belirlenmiş bulunmalı
dır. Dört aydan kısa süreli Ila bir sonuç
doğurmaz. Bu durumda koca süre dolmadan önce eşine dönerse yeminini bozmuş sayılacağı için sadece yemin kefareti
gerekir. Süre tamamlandıktan sonra dönerse yemin bozulmadığı için kefaret
ödemesi de gerekmez. Ilanın dört ay ve
daha fazla bir süreyi kapsaması durumunda koca dört ay dolmadan önce her
an eşine dönebilir. Bu takdirde yeminini
bozmuş sayılacağından kendisine yemin
kefareti gerekir. Eşierin birbirine dönmesi ve evlilik hayatının devam ettirilmesi ayetteki, "Eğer hanımiarına dönerlerse şüphesiz Allah yarlığayıcı ve çok bağışlayıcıdır" (ei-Bakara 2/226) ifadesinden
de anlaşıldığı üzere teşvik edilmiştir. "Kim
bir şeye yemin eder de başka bir davranı
şı ondan daha hayırlı görürse hayırlı olanı
yapsın ve yemini için kefaret ödesin" hadisi de (Müslim, "Eyman", ı ı- ı 3) bunu
teyit etmektedir.
Kocanın eşine dönmesi öncelikle cinsi
temasta bulunması ile, bunun mümkün
olmaması halinde sözlü olarak döndüğü
tıü belirtmesiyle gerçekleşir. Cinsel ilişki
nin imkansızlığı ya eşierden birinin hasta
olması. hapiste veya Ila süresince ulaşı
lamayacak bir uzaklıkta bulunması , kocanın iktidarsızlığı gibi gerçek sebeplerden yahut kocanın ihramlı. eşinin hayızlı
olması gibi dini sebeplerden kaynaklanabilir. İlk durumda sözlü dönüşün fiili dönüş yerine geçtiği konusunda görüş birliği vardır. İkinci durumda ise Hanefller'e
ve Şafii mezhebinde kuwetli görüşe göre sözlü dönüş geçersiz. diğer mezheplere göre geçerlidir. Ila süresi içinde cinsel
ilişkiyi engelleyen sebep ortadan kalkarsa sözlü dönüş hükümsüz kalır.
Eşine dönmesi halinde kocanın. diğer
yeminlerde olduğu gibi bu durumda da
ödemesi gereken kefilret on yoksulu bir
gün doyurmak veya giydirmek yahut bir
köle azat etmektir; eğer kendisi yoksulsa arka arkaya üç gün oruç tutar (el-Maide 5/89). Ila için yapılan yemin, "Seninle
cinsi temasta bulunursam üzerime hac
farz olsun veya bu takdirde sen benden
boş ol" gibi bir adağa yahut bir şarta bağ
lanmışsa dört ay dolmadan cinsi temasla yemin bozulunca kocaya hac farz olur.
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Boşama şartına bağlamada

ise yeminin
evlilik sona erer.
Dört aylık süre dolduğunda ila genel
amacına ulaşmış olur. Hanefller'e göre bu
durumda hakime başvurmaya gerek olmaksızın kesin boşama meydana gelir.
Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise llada dört ay tamamlanınca evlilik
kendiliğind en sona ermez. Bu durumda
kocanın eşine dönmesi veya onu boşama
sı gerekir. Her ikisini de yapmazsa kadın
hakime başvurarak ayrılık talebinde bulunur ve hakim eşleri ayırır. Her iki durumda da bir ric'i talak meydana gelir.
Bu konudaki görüş ayrılığı, ayette geçen
" eğer dönerlerse" ifadesinin yorumundan kaynaklanmaktadır. Hanefiler bunu
kocanın dört aylık süre tamamlanmadan,
diğerleri ise dört ay tamamlandıktan sonra dönmesi şeklinde anlamışlardır. Eşie
rin Hanefller'e göre ancak yeni bir ni kah
akdiyle, İslam hukukçularının çoğunlu
ğuna göre ise iddet süresi içinde kocanın
eşine dönmesiyle yeniden evliliklerini sürdürmeleri mümkündür.
bozulmasıyla
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1.!!.1 HAMDİ DöNDÜREN
İ'IA-yi KELİMETULLAH
( .dıf 41( ~~ı)

L

Tevhid inancını
yüceltip hakim kılma
anlamında bir tabir.

_j

Sözlükte "yükseltmek, yüceltmek" ani'la masdarıyla "AIIah'ın sözü"
manasındaki kelimetullahtan o l uşan
bu terkipte yer alan kelimetullahın, tevlamındaki

hid inancının esasını teşkil eden "la ilahe
illallah" (Allah'tan başka tanrı yoktur) sözünü ve daha genel olarakAllah'ın insanlığa gönderdiği son dini ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu durumda i'la-yi kelimetullah tabiri, Allah'ın dininin ve tevhid inancının yücettitip yaygınlaştırılmas1
yolunda gösterilen gayret ve faaliyetleri
kapsamakta, cihad ve savaş kelimeleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de sıkça zikredilen "fl-sebllillah" (Allah yolunda) kavramıyla yakından ilgili bulunmaktadır. Müslümanları düşmaniara karşı Allah yolunda savaşa teşvik eden bir ayette Allah ' ın,
Peygamber'ine yardım ederek kafirlerin
kelimesini (küfür, şirk) alçalttığı . Allah'ın
kelimesini de (tevhid) yücelttiği ifade
edilir (et-Tevbe 9/40). Bazı insanların ganimet. bazılarının şöhret. bazılarının gösteriş için savaştığı, hangisinin Allah yolunda olduğu Resul-i Ekrem'e sorulunca
yalnız Allah'ın kelimesinin yüceltilmesi
için savaşanın Allah yolunda olduğunu belirtmiştir (Bu h arT, "Cihad", ı 5; "Tevi:ıld",
28; Müslim, "imare", 149-151).
Yeryüzünde dengeleri ve düzeni bozmak isteyenleri kötüleyen, istila. tecavüz
ve sömürü amacı taşıyan savaşları tanı
mayan İslamiyet (el-Bakara 2/11-12 , 205;
en-Nisa 4/94; el-A'raf 7/85-86; ei-Kasas
28/77, 83) ancak müslümanların can ve
mal güvenliğini sağlamak. inançları konusunda baskı altında kalmalarını önlemek,
kendilerine ve ülkelerine yönelik tehditlere karşı koymak için yapılan savaşı Allah
yolunda verilen mücadele olarak meşru
kabul etmiştir. Müslümanın Allah'a kulluk ve onun rızasını temin için İslam esaslarını öğrenme, öğretme. ferdi ve içtimal
planda yaşama , yaşanmasını sağlamaya
çalışma, İslam'ı tebliğ ve bu hususta karşılaşacağı engelleri aşmak için göstermesi gereken gayreti ifade eden cihadın
kapsamı içinde yer alan bu savaşın hedefi
bazı ayetlerde fitne sona erip din tamamen Allah'ın oluncayakadar savaşma (elBakara 2/ı 93; el-EnfE\18/39) şeklinde belirlenmiştir. Hiçbir müslümanın inancı
konusunda baskı altında kalmaması, insanların her türlü beşeri ihtirastan uzak
olarak Allah'a inanmaları ve inançlarının
gereğini yerine getirme imkanına kavuş
malarıyla Allah yolunda yapılması istenen
savaş hedefine ulaşmış. diğer bir ifadeyle
i'la-yi kelimetullah gerçekleşmiş olur. Hz.
Peygamber'den itibaren müslümanların
gerek inançları konusunda uğradıkları
baskılar gerekse İslam'ı tebliğ hususunda
karşılaştıkları engeller sebebiyle giriştik
leri. beşeri ihtirasların hakim olduğu isti-

